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"للصّف الرابع، توجيهات نحو امتحان أسيف"

ومضمونيًانستعرض أهّم ما يجب التركيز عليه تقنيًا 

لبنى حديد . جنان زعبي ود. د: بإرشاد

مخّصص لجميع معلّمي الصّف الرابع وجميع العاملين في سلك التعليم

...نلتقي لنتعلّم ونرتقي

التسجيل للقاء                          رابط اللقاء

اضغط هنانااضغط ه

.و سماعه، كما توفّر  إمكانيّة طرح األسئلة و التفاعل مع الجمهور المتلقّيالويبنارتبّث عبر االنترنت، و تتيح للمشاركين في أماكن مختلفة مشاهدة مقّدم حلقة دراسيّةwebinar**ويبنار

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvVLx2FPho3macS9DtbbDJWqNCZnTU6sWdTVyd5F7saN1xoQ/viewform
https://edu-il.zoom.us/j/81704397253?pwd=TGpOUVZ4L1pjMUJLelBCTmJncHk4UT09


صورة 
الوضع

ّامتحان
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يفّفهمّاملقروءّللصف



جنان زعبي ولبنى حديد

يف؟كيف نستخلص فائدة من صورة الوضع في نتائج امتحان أس: هدفنا



2023األول من شباط : موعده: أسيف •

لماذا أسيف في الصّف الرابع؟•

لماذا في لغة األّم بالذات؟•

جنان زعبي ولبنى حديد



؟ماذا يفحص االمتحان

؟يتكّون االمتحانمّم 

هي تقنيّة االمتحان؟ما 

جنان زعبي ولبنى حديد



مبدأ

جنان زعبي ولبنى حديد
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مبادئ أساسّية لتوجيه التالميذ للتعامل مع قراءة النصوص

جنان زعبي ولبنى حديد

أهدافها القراءة بحسب أنواع 



جنان زعبي ولبنى حديد



القراءة 
الفاحصة

القراءة 
القافزة 

قراءة 
حالتصف  

قراءة 
للمتعة

قراءة 
الصدى

القراءة 
الجهري ة



قرائّي لتحسين األداء والفهم القرائّيةستراتيجّياتا

جنان زعبي ولبنى حديد

ةفرعي  

ةرئيسي  

 بتمعّن وتركيزقراءة

ةرعيّ والفقراءة العناوين الرئيسيّة

قراءة الرسوم التوضيحيّة



تنشيط المعرفة السابقة

جنان زعبي ولبنى حديد

لقرائّي لتحسين األداء والفهم اقرائّيةستراتيجّياتا



النصّ مبنى 

جنان زعبي ولبنى حديد

 العنوان الرئيسّي

المقّدمة

العناوين الفرعيّة



التمثيالت البصريّة: النصّ مبنى 

-

جنان زعبي ولبنى حديد



جنان زعبي ولبنى حديد

نظرة عاّمة

سئلة الشائعةاأل

بالتناوبالقراءة

كيف نتعامل مع األسئلة؟



أسئلة الفهم وأنواعها

جنان زعبي ولبنى حديد

أسئلة تعتمد على بعض الكلمات أو الجمل

ات معيّنة/ أسئلة تعتمد على فقرة

 ّأسئلة تعتمد على النّص ككل



:أساسّية للفهمإستراتيجّيات

جنان زعبي ولبنى حديد



-النّص فيمفهومةغيركلمةمعالتعامل
مفردات جديدة

جنان زعبي ولبنى حديد

لفظها

موقعها 

ع وربطها م

السياق

مبناها جذرها و 

وتصريفها

معناها 

واستعمالها

الحقل الدالليّ 

الذي تتبع له



ستراتيجّياتأهّم االمن 

جنان زعبي ولبنى حديد

▪2



جنان زعبي ولبنى حديد

:السبب والنتيجة
القدرة على تحديد األسباب أو النتائج الكبرى 

.ألفعال وأحداث سابقة

تدريب



جنان زعبي ولبنى حديد

كان هناك ذئٌب يأكل حيوانًا 

اصطاده، وأثناء أكله اعترضت 

، فلم يستطع إخراجها عظمة حلقه

ين فأخذ يتجّول ب، أو بلعهامن فمه

لى الحيوانات، ويطلب َمن يساعده ع

إخراج العظام، مقابل أن يعطيه ما 

.يتمنّاه

ى فعجزت الحيوانات عن ذلك، حتّ 

. ةأتى مالك الحزين ليحّل المشكل

ج أنا سأخر: قال مالك الحزين للذئب

.العظام وآخذ الجائزة

أتى مالك 
الحزين ليحلّ 

المشكلة

نتائج
علقت عظمة 
في حلق الذئب

أسباب



"السبب والنتيجة"عبارات وروابط تناسب نّص يعتمد 

جنان زعبي ولبنى حديد

عبارات 
وروابط 

أحد أسباب ذلك 
...هو

...وبالتالي

...لذلك

...لـ  / نتيجة لذلك

رة حدثت هذه الظاه
...  ـ  نتيجة ل/ بسبب

...إًذأ

...كي

...ألنّ 

...نتيجة أنّ 

...لهذا

على / على أثر
ضوء



لثانوّية تمييز بين الجمل األساسّية والجمل اإستراتيجّية ال

:نطلب من التالميذ

:  باالعتماد على

جنان زعبي ولبنى حديد

نشطب الكلمات غير المهّمة: مثال▪

م الساب▪ مت قارب فالعاصفة اليت رضبت املنطقة يف الأّيا قة حطا
ماكنه تعويض خسارته الصيد الصغري اذلي ميلكه، وليس بإ

.برشاء قارب صيد جديد

مفالعاصفة اليت رضبت املنطقة ▪ مت السابقة يف الأّيا حطا
مالصغري اذلي ميلكه،قارب الصيد  اكنه وليس بإ

.برشاء قارب صيد جديدتعويض خسارته 
نشطب الكلمات غير المهم ة 



ضمري العائد

؟الضميرداللةكيف نستدّل على ▪

:جملة

ليه إيغوصونلماضيفي االناسفقد كان المحار أما
ويقتلعونه من قاع البحر

.الضمير1.

االسم نذك ر التالميذ بأن  الضمير يحل  محل2.
.فقط

.فوق الضمير3.

.4

. الجملة السابقة5.

األسماء 6.

نستبدل الضمير باسم 7.



ة في النصّ األفكار المركزيّ إلى لتوّصلا

ث الفقرة ؟ / معا تتحدا النصا



المرحلة األولى  

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة 

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة 

تحديد السطر األول 

واألخير   

همها قراءة كّل فقرة وف

مرحلة الشطب 

للكلمات غير مهمة  

تاح  تعيين كلمات المف

صياغة الفكرة 

المركزية  

:للوصول إلى الفكرة المركزية مراحلهناك خمس 



جنان زعبي ولبنى حديد

معرفة 
التالميذ

متنظيم التعل  

ة بناء بيئ
ة تعل مي  
اوي  غني ة لغ



جنان زعبي ولبنى حديد

معرفة 
التالميذ

متنظيم التعل  

ة بناء بيئ
تعل مي ة
اي  غني ة لغو

مجاالت 
اهتمام

أداءات
وتحصيالت

ممي زات 
ةاجتماعي  



جنان زعبي ولبنى حديد

معرفة 
التالميذ

متنظيم التعل  

ة بناء بيئ
تعل مي ة
اي  غني ة لغو

مجاالت 
اهتمام

أداءات
وتحصيالت

ممي زات 
ةاجتماعي  

التعامل مع 
نصوصوقصص 

مستوى 
المقروئي ة

عرض نتاجات إنتاج وكتابة مصادر  
متنو عة



جنان زعبي ولبنى حديد

معرفة 
التالميذ

متنظيم التعل  

ة بناء بيئ
تعل مي ة
اي  غني ة لغو

مجاالت 
اهتمام

أداءات
وتحصيالت

ممي زات 
ةاجتماعي  

عدد القصص 
والنصوص

مستوى 
المقروئي ة

عرض نتاجات إنتاج وكتابة مصادر  
متنو عة

دمج الحوسبة



جنان زعبي ولبنى حديد


